Verslag avond met Verenigingen Landhorst d.d. 15-11-2005.
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Namens:

Jo Aben

Dorpshuis De Stek
Fanfare Landhorst
Gerard Willems
V.V. MENOS
Wim Nillesen
C.V. de Peelleuters
Buurtvereniging ’t auw voetbalveld’
Ronald de Wit
Jeugdclub “de Raggebende”
Corrie Schilderink
Bloemsiergroep
Mariet Boonen
Bloemsiergroep
Angela Aben
K.V.O.
Piet Hendriks
Heemkundegroep Landhorster Heem
Buurtvereniging “De Schapendreef”
May Derks
T.V. Landhorst
Corry Derks
Damesgymclub
Piet Janssen
K.B.O.
Mariet van Crey
W.A.C.
Dorpshuis De Stek
Martha Willems
T.V. Spelenderwijs
Corry Derks-v.d. Berg Dorpshuis De Stek
Miranda Jordans
Peuterspeelzaal “Dikkie Dik”
Fanfare Landhorst
O.V. b.s. De Vlieger
Buurtvereniging “D’n Driesprong”
Maria van Bakel
Jeugdclub “de Karekieten” en “de Raggebende”
Ria Barten
Jeugdclub “de Karekieten” en “de Raggebende”
Lucie Schilderink
Jeugdclub “de Karekieten” en “de Raggebende”
Ad van Gils
K.B.O.
Dini v.d. Bungelaar
Oudervereniging
Piet Hein Swinkels
Raadslid
Loes Rijkers v.d. Camp Buurtvereniging “de Kerkuilen”
Peter Roodbeen
Fanfare Landhorst
Karel v.d.Velden
Vereniging Peelbelang Landhorst
Thijs Barten
Vereniging Peelbelang Landhorst
Jan Geurts
Vereniging Peelbelang Landhorst
Huub Rijkers
Vereniging Peelbelang Landhorst

Afgemeld:
Hr.
Pierre Reijnen
Mevr. Ans Rijkers v.d. Kolk
Mevr. Anke Rijkers

Raadslid
Parochie H. Paulus
K.V. Ajola

1.

Opening.
De heer Karel van der Velden voorzitter Vereniging Peelbelang
Landhorst opent met een hartelijk welkom de vergadering.
Datum was reeds eerder vermeld in Nieuwsbrief van VPL.
Reden van vrij laat rondbrengen van uitnodiging was i.v.m. eventuele
ingekomen punten te vermelden.
Vergadering verzoekt om uitnodiging/agenda toch eerder te
verstrekken.

2.

Vaststellen agenda.
Vergadering gaat akkoord met agenda.
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3.

Verslag verenigingenavond d.d. 23-11-2004.
Datum van verslag moet zijn 23-11-2004 i.p.v. 14-10-2004.
Verslag wordt verder goedgekeurd.

4.

Stand van zaken internetsite.
Voor verenigingen of organisaties blijft mogelijkheid bestaan om een
eigen ruimte op de site van Vereniging Peelbelang Landhorst te
krijgen.
Ook is er nog steeds de mogelijkheid van doorlinken.
Bijhouden van site is voor iedere vereniging zijn/haar eigen
verantwoording.
Voor aanmelden of extra gegevens via contactpersoon namens Vereniging
Peelbelang Landhorst de heer Tiny Verhoeven.
(t.verhoeven@peelbelang.nl).

5.

Nieuwjaarsontmoeting.
Nieuwjaarsontmoeting 2006 staat gepland op zondag 08-01-2006.
Indien verenigingen zich hier willen presenteren of eventuele
mededelingen hebben is hier altijd ruimte voor.
Informatie via Karel van der Velden. (k.vd.velden@peelbelang.nl).

6.

Landhorst Mooi.
Mei 2005 is de eerste Landhorst Mooi geweest.
Dag is goed verlopen.
Gaandeweg de dag groeide het aantal vrijwilligers.
Medio mei 2006 is bedoeling dat volgende
dag Landhorst Mooi wordt gehouden.
Eventuele punten kunnen doorgegeven worden aan de werkgroep
Thijs Barten, Tiny Verhoeven en Jan Geurts.
a. Vraag Wim Nellissen: gebeurt er ook iets aan plein Scheperstraat?
Karel: het is wel de bedoeling dat we hier iets aan gaan doen, hoe en
wat dienen we nog met gemeente en buurt te overleggen.
b. Vraag Piet Hein Swinkels: wordt Landhorst Mooi financieel of
materieel door gemeente ondersteund?
Karel: we worden materieel ondersteund, wel wordt door gemeente
bekeken of er ook financieel mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld het
Dorpsraden budget kan hier voor ingezet worden.
c. Vraag Gerard Willems: wordt er bij pad achter voetbalveld ook
rekening gehouden met het onderhoud?
Karel: pad zal door Landhorst bijgehouden dienen te worden, vraag is
nog of we groot snoeiwerk ook zelf moeten uitvoeren.

7.

Stand van zaken ijsbaantjes.
Ten opzicht van vorig verslag zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.
Er heeft zich nog geen coördinator gemeld.
a. Vraag Piet Hendriks: misschien is overstort vijver in de
toekomst een geschikte plek?
b. Opmerking Gerard Willems: i.v.m. water is een goede locatie
moeilijk te vinden.
Aanmelding van een coördinator is welkom, VPL wil daar waar mogelijk
zeker mee helpen.

8.

Ervaringen rond BHV (Bedrijfshulpverleners).
Via WAC is er nog een informatie avond geweest.
Op site VPL staat verslag van informatie avond van het WAC.
VPL wil dit toch even onder de aandacht brengen omdat hier toch een
taak voor de besturen ligt.
Wat iedere vereniging doet met de wettelijke bepalingen is voor
eenieders verantwoording en besluit.

9.

Collectieve verzekering voor vrijwilligersorganisaties.
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Na 3 jaar overleg tussen gemeente en de dorpsraden is er nu toch een
voorstel vanuit de gemeente gekomen.
Vereniging hebben via Loket W informatie ontvangen.
Op 14 december en 18 januari zijn er informatie avonden.
Meld je massaal aan en zorg dat je erbij bent.
Graag kopie van aanmelding naar VPL.
VPL zal onderzoeken of het mogelijk is om met voldoende opgave
in Landhorst een aparte info avond te houden.
Graag kopie van aanmelding via e-mail naar info@peelbelang.nl
10.

Enquête veiligheid en enquête à la VPL 2000.
Zoals waarschijnlijk wel bekend zijn er onder leiding van 3 HAS
studenten een aantal bijeenkomsten geweest.
Verslag van samenvatting is te zien op site VPL.
Voor VPL was uitslag/vragen van HAS studenten toch niet wat we
graag wilden weten over Landhorst.
VPL heeft dan ook besloten om in 2006 een aanvullende enquête te
houden waarbij vragen meer gericht zijn op Landhorst.
Hier zullen vragen komen specifiek betreffende Landhorst. Denk
hierbij aan sociale woningbouw, starters, koop, huur etc.
Via het Platform Veiligheid van Gemeente Sint Anthonis zal eind 2005
een enquête worden gehouden welk speciaal gericht is op de
verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.
Deze enquête zal door VPL huis aan huis worden verspreid met verzoek
om deze, ingevuld, bij een van de bestuursleden in de brievenbus te
doen. Uiteraard vertrouwt VPL op uw medewerking en op een groot
aantal formulieren retour.
Per familie bestaat de mogelijkheid om meerdere formulieren in te
vullen.
Na inventarisatie van de uitslag zal er een stappenplan worden
gemaakt. Dit stappenplan zal dan door raad goedgekeurd moeten worden.
Zodra meer gegevens bekend zullen wij u via de Nieuwsbrief en de
site van VPL op de hoogte houden.

11.

Rondvraag.
a.
Gerard Willems: ingang sportpark.
aa. Verlichting bij ingang sportpark zit nog steeds op
elektriciteitsmeter van MENOS. Dit zou bij aanpassen inrit ook
aangepast worden, dit is nog niet gebeurd.
bb. Inrit naar sportpark is een modderpoel, kan hier iets aan
gebeuren, levert gevaar op voor kinderen met fietsen?
cc. aanplant rondom ingang sportpark en parkeerterrein in slechte
staat en slecht onderhouden.
Karel: advies is om enkele zaken te melden via reparatiebon,
eventueel gemeente bij voorbaat aansprakelijk stellen voor
ongevallen, VPL zal zaken ook aankaarten met jaarlijks overleg.
b.
Gerard Willems: fietspad langs Heistraat.
Strook tussen fietspad en langs Heistraat is in zeer slechte staat.
Ook plaats bord bebouwde kom staat op een rare plaats.
Waarom geen verlichting tot rand bebouwde kom?
Karel: ook deze vragen komen aan orde in jaarlijks onderhoud met B&W.
c.
Piet Janssen K.B.O.:
Activiteiten kalender WAC.
Waarom kan Landhorst zelf geen activiteiten kalender opzetten?
Als kalender WAC vol is dan vallen de Landhorstse verenigingen af.
Alternatief is: Algemene kalender met algemene activiteiten,
Kalender voor Landhorst,
Kalender voor Wanroij.
Eigen kalender alleen voor Landhorst heeft geen meerderheid van de
vergadering maar voorstel tot splitsen is misschien wel haalbaar.
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VPL zal dit bespreken met WAC. (Niet iedereen is lid van Wanroijs
Nieuws).
d.
Piet Hendriks:
Wat gaat er gebeuren met de mini rotondes (punaise) in Landhorst.
Waarom gaat al het verkeer links naast de punaise, is zeer gevaarlijk
voor voetgangers en fietsers.
Hier moet met spoed iets aan gedaan worden, verzoek van Piet is om ze
allemaal te verwijderen of daar waar echt nodig te verschuiven.
Ook komt het verzoek om ze te verlagen en om ze door bijvoorbeeld
witte bestrating beter zichtbaar te maken.
Opmerking vanuit de zaal komt dat het vaak wel de eigen inwoners
zijn. Vergadering is het wel eens dat aanpassing van diverse punaise
wel raadzaam is.
e.
Ronald de Wit:
In de zomer is bestuur bij avond van jeugd geweest, was een zeer
goede en leerzame avond.
Ronald vraagt of het mogelijk is dat er in Nieuwsbrief een ruimte
wordt gereserveerd voor de jeugd.
Karel: ruimte is geen probleem, lever maar info aan.
f.
Corrie Derks- v.d. Berg:
Zaterdag 19-11-2005 is er een Landelijke Ontmoetingsdag dit in het
kader van 25 jaar ORANJE FONDS.
Hiervoor zal dorpshuis De Stek open zijn.
g.
Miranda Jordans:
Is er al meer duidelijkheid over punt 12f. uit vorig verslag m.b.t.
EHBO hulpkoffer?
Karel: hierover is wel contact geweest met Elsendorp maar daar is het
bij gebleven, reactie volgt via Nieuwsbrief.
h.
Jaarvergadering VPL 2006:
Jaarvergadering VPL staat nu gepland op 18 april 2006.
Dit zal waarschijnlijk tevens de kennismakingsronde zijn van B&W.
Dit is ook de 60e jaarvergadering van VPL.
i.
Karel van der Velden:
10 December 2005 is de dag van de vrijwilliger.
Vanuit gemeente is weer de vraag bij de dorpsraden gekomen om op deze
dag iets te organiseren of iets anders uit te werken.
Bestuur VPL heeft besloten om financiële bijdrage vanuit gemeente te
gebruiken voor alle vrijwilligers welke voor VPL werkzaamheden in en
om Landhorst uitvoeren, zij kunnen indien Ontmoetingsruimte
Woonzorgcomplex open is hier gratis een kopje koffie komen drinken.
12.

Volgende vergadering.
Afgesproken wordt om de bijeenkomst 1x per jaar omstreeks november
2006 weer in te plannen. Indien er bepaalde onderwerpen zijn waardoor
bijeenkomst eerder zou moeten dan zal er eerder een oproep volgen.

13.

Sluiting.
Voorzitter Karel van der Velden dankt iedereen voor zijn of haar
inbreng wenst allen wel thuis en sluit de vergadering.

Secr. Vereniging Peelbelang Landhorst
Huub Rijkers
(vpl05-29)
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